
 
 

27/6/86فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر   
  
  
  
  
  

  مقدمه
به منظور ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمند کردن اینگونه فعالیت ها ، نهادینه ساختن فضاي 

هاي فراگیري مهارت هاي  ایجاد فرصتگوي سازنده و تأکید بر حق آزادي بیان، همچنین  و آزاداندیشی، نقد و گفت
 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات 5نگاري و ارتقاي سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیان، و براساس ماده  روزنامه

، دستورالعمل اجرایی این ضوابط به شرح ) شوراي عالی انقالب فرهنگی26/3/83 مورخ 540مصوب جلسه (دانشگاهی 
  :رسد ذیل به تصویب می

   
  تعاریف و کلیات : بخش اول

 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، کلیه نشریاتی که به صورت ادواري، گاهنامه یا 1 ماده 1مطابق بند ـ 1ماده 
هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی،  تک شماره، نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه

ها و نهادهاي دانشگاهی، استادان و اعضاي هیئت  و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکلاقتصادي، هنري، ادبی 
شوند، نشریه دانشگاهی محسوب و  علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع می

  . گیرند تحت شمول این دستورالعمل قرار می
   . گیرند هاي عقیدتی، صنفی و رفاهی، خبري و طنز را نیز در برمی اعی، زمینههاي فرهنگی و اجتم  عنوانـ1تبصره 
هاي علمی  هاي دانشجویی یا انجمن  نشریات علمی که توسط اعضاي هیئت علمی، دانشجویان، تشکلـ2تبصره 

  . نامه هستند شوند مشمول این آیین دانشجویی منتشر می
  . هاي مختلف منتشر کنند هایی به مناسبت نامه توانند ویژه  نشریات دانشگاهی میـ3تبصره 
هاي دانشگاه  هاي شخصی دانشجویان و اعضاي هیأت علمی که از نشان دانشگاه یا تشکل ها و سایت  وبالگـ4تبصره 

  .اند نامه خارج کنند از شمول این آیین استفاده نمی
ـ درمانی و اردوگاهها در حکم  اکز بهداشتیهاي آموزشی، مر هاي دانشگاهی، خوابگاهها، بیمارستان پردیسـ5تبصره 

شوند و توزیع نشریات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاهها، منوط به کسب مجوز از  محدوده دانشگاه محسوب می
  .مراجع ذیربط است

وراهاي هاي اسالمی، ش اعم از تشکل(عالوه بر توزیع نشریات دانشگاهی در محل دفتر نشریه یا دفتر تشکل ـ 6تبصره 
هایی  یا دستگاه صاحب امتیاز نشریه، دانشگاهها موظف به تعیین محل...) هاي فرهنگی و هاي علمی، کانون صنفی، انجمن

توزیع نشریات در . باشند براي توزیع نشریات دانشگاهی می) 5براساس تعریف تبصره (مناسب در داخل محدوده دانشگاه 
  . شود ها تخلف محسوب می خارج از این مکان



ها، مراکز آموزش عالی و مراکز و واحدهاي مرتبط  منظور از دانشگاه در این دستورالعمل کلیه دانشگاهـ 2ماده 
  . دانشگاهی و واحدهاي دانشگاهی است

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی از این پس در این ـ تبصره
  .شوند نامیده می» دستگاه«اختصار دستورالعمل به 

  ـکمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی3ماده 
کمیته ناظر بر «اي تحت عنوان   ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، در هر دانشگاه کمیته2 ماده 1براساس بند 

شوراي فرهنگی «یر نظر ـ ز  شود نامیده می» کمیته ناظر«ـ که در این دستورالعمل به اختصار  »نشریات دانشگاهی
  .شود تشکیل می» دانشگاه

  :ترکیب کمیته ناظر به شرح زیر استـ 4ماده 
  )رئیس کمیته(ـ معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه 1
  االختیار و دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ـ نماینده تام2
  دان به انتخاب رئیس دانشگاه ـ یک حقوق3
  عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگی دانشگاهـ سه نفر 4
  )دبیر کمیته(ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه 5
ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه که یک نفر از ایشان عضو 6

  .شود البدل محسوب می علی
ر آنها تشکیل نشده است یک ماه فرصت دارند تا انتخابات نمایندگان مدیران  دانشگاههایی که این کمیته دـ1تبصره 

تواند بدون حضور نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی  مسئول را برگزار کنند و طی این یک ماه کمیته می
  . تشکیل شود

ماده (ي مرکزي ناظر هر دستگاه نامه انتخاب نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی توسط شورا  شیوهـ2تبصره 
  . تصویب خواهد شد)8

نامه مصوب شوراي مرکزي ناظر نسبت   معاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه موظف است براساس شیوهـ3تبصره 
  . به برگزاري انتخابات جهت تعیین نمایندگان مدیران مسئول اقدام کند

  .شوند  سال با ابالغ رئیس دانشگاه انتخاب می اعضاي انتخابی کمیته ناظر براي مدت یکـ4تبصره 
نامه مصوب شوراي مرکزي ناظر،  چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو کمیته ناظر بر اساس شیوهـ 5تبصره 

  .البدل جایگزین وي خواهد شد شرایط عضویت در کمیته ناظر را از دست بدهد عضو علی
اونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مستقر و با مسئولیت دبیر، متولی انجام  دبیرخانه کمیته ناظر در حوزه معـ6تبصره 

  . امور اداري و اجرایی کمیته ناظر است
جلسات با حضور حداقل سه . شود جلسات کمیته ناظر ماهانه یکبار با دعوت مکتوب از کلیه اعضا تشکیل میـ  5ماده 

ضروري است دعوتنامه اعضاي . نیز با رأي اکثریت معتبر استنفر از اعضاي داراي حق رأي، رسمی است و مصوبات آن 
  .جلسه حداقل سه روز پیش از موعد جلسه با اعالم دستور جلسه توسط دبیر کمیته ارسال شود

عنه باشد، در زمان رسیدگی به شکایت مطروحه،   در صورتی که هر یک از اعضا، شاکی خصوصی یا مشتکیـ1تبصره 
  . حق رأي نخواهد داشت



 دبیرخانه کمیته ناظر موظف است صورتجلسات کمیته را به طور مرتب به دبیرخانه شوراي مرکزي ناظر هر ـ2بصره ت
  . دستگاه ارسال کند

تواند با دعوت شفاهی یا کتبی وي از اعضاي جلسه و  در موارد خاص بنا به نظر رئیس کمیته، جلسۀ ویژه میـ 3تبصره 
  . تشکیل شود) حتی در همان روز(العاده و فوري   معمول به صورت فوقبدون در نظر گرفتن ارسال دعوتنامه

   
  :وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح زیر است ـ 6ماده 

  ـ بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم این دستورالعمل1
  ـ نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی و تذکر اولیه در صورت لزوم 2
   این دستورالعمل6رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی مطابق بخش ـ 3
  هاي شوراي مرکزي ناظر نامه ـ نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل، مصوبات و شیوه4
  رـ بررسی محتوایی نشریات دانشگاه در جلسه ماهیانه کمیته ناظر و ارسال نتایج آن به شوراي مرکزي ناظ5
هاي آموزشی براي متقاضیان نشریات دانشجویی اعم از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران و  ـ برگزاري دوره6

  سایر عوامل اجرایی بر اساس برنامه آموزشی شوراي مرکزي ناظر 
  . شوراي فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدید نظر در تصمیمات و آراي کمیته ناظر همان دانشگاه استـ 7ماده 
شوراي « ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، در هر دستگاه شورایی با عنوان 2 ماده 4براساس بند ـ  8ماده 

شود، تشکیل  نامیده می» شوراي مرکزي ناظر«که در این دستورالعمل به اختصار » مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهی
  . گردد می

  :یر استترکیب شوراي مرکزي ناظر به شرح زـ9ماده 
  )رئیس شورا(ـ معاون فرهنگی دستگاه متبوع 1
  ـ معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی2
  االختیار رئیس نهاد ـ معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها یا نماینده تام3
  دان به انتخاب معاون فرهنگی دستگاه متبوع ـ یک نفر حقوق4
  ) دبیر شورا( فرهنگی دستگاه متبوع ـ مدیرکل امور5
ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاههاي کشور که یک نفر از آنها 6

  . شود البدل محسوب می عضو علی
یس و دبیر شورا  در صورت نبودن پست معاون فرهنگی یا مدیرکل امور فرهنگی یا عناوین مشابه انتخاب رئـ1تبصره 

  . باشد بر عهده رئیس دستگاه و در سطح معاونان و مدیران کل دستگاه می
نامه مصوب شوراي مرکزي ناظر، نسبت به برگزاري انتخابات نمایندگان مدیران مسئول   دبیر شورا طبق شیوهـ2تبصره 

  . نشریات دانشگاهی جهت عضویت در شوراي مرکزي ناظر اقدام خواهد کرد
  . شوند  اعضاي انتخابی شوراي مرکزي ناظر براي مدت یک سال با ابالغ رئیس شورا انتخاب میـ3تبصره 
 چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو شوراي مرکزي ناظر شرایط عضویت در شورا راـ براساس ـ4تبصره 
مسئولیت تشخیص . دالبدل جایگزین وي خواهد ش نامه مصوب شوراي مرکزي ناظرـ از دست بدهد عضو علی شیوه

  .استمرار شرایط عضویت نماینده مدیران مسئول بر عهده دبیر شوراست



 دبیرخانه شوراي مرکزي ناظر در اداره کل امور فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع یا عناوین مشابه مستقر و ـ5تبصره 
  . دبیر شوراي مرکزي ناظر متولی انجام امور اداري و اجرایی شورا است

  : وظایف و اختیارات شوراي مرکزي ناظر به شرح زیر استـ10ماده 
  ـ سیاستگذاري در حوزه کالن نشریات دانشگاهی1          

  ـ رسیدگی به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشریات دانشگاهی2
  ـ تجدید نظر در تصمیمات شوراي فرهنگی دانشگاه در خصوص نشریات دانشگاهی3
  شی از تصمیمات و عملکرد شوراي فرهنگی دانشگاه در زمینه نشریات دانشگاهیـ رسیدگی به اعتراضات نا4
  هاي اجرایی نامه ـ تدوین شیوه5
  ـ تفسیر مفاد دستورالعمل حاضر6
  هاي ناظر بر نشریات دانشگاهها ـ نظارت بر عملکرد کمیته7
  هاي ناظر دانشگاهها ـ ایجاد وحدت رویه بین کمیته8
  اي متقاضیان نشریات دانشگاهیـ تدوین برنامه آموزشی بر9

  هاي ناظر و ارائه آن به رییس دستگاه ـ اخذ و بررسی نتایج گزارش محتوایی نشریات دانشگاهی از کمیته10
  . االجرا است  مصوبات شوراي مرکزي ناظر قطعی و الزمـ تبصره

 اعضا یک هفته قبل از زمان  ماه یک بار با دعوت مکتوب از کلیه2 جلسات شوراي مرکزي ناظر حداقل هر ـ11ماده 
 تن از اعضاي داراي حق رأي، 5شود و جلسات با حضور حداقل  جلسه با اعالم دستور جلسه توسط دبیر شورا تشکیل می

  . رسمی و مصوبات آن با رأي اکثریت معتبر است
   

  نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی: بخش دوم
تشار نشریه دانشگاهی باید درخواست کتبی خود را با اعالم مشخصات خود و مدیر مسئول، متقاضی امتیاز انـ12ماده 

به انضمام تصریح به پایبندي به قانون اساسی، قوانین موضوعه ) 1موضوع ماده (سردبیر، نام نشریه، زمینه و ترتیب انتشار 
  .لیم کند تس1و این دستورالعمل، به دبیرخانه کمیته ناظر طبق فرم پیوست شماره 

اي که صاحب امتیاز آن شخص حقوقی است نباید مغایرتی با اساسنامه آن تشکل یا نهاد  زمینه انتشار نشریهـ1   تبصره
  .داشته باشد

  .اند به فعالیت بپردازند هایی که مجوز اخذ کرده نشریات دانشجویی موظفند صرفاً در زمینهـ 2تبصره 
ه باید حداقل و حداکثر زمان انتشار نشریه خود را در درخواست کتبی خود متقاضی امتیاز انتشار گاهنامـ 3تبصره 

  .مشخص نماید
  :متقاضی امتیاز نشریه باید داراي شرایط زیر باشدـ 13ماده 

ـ یکی از دانشجویان یا اعضاي هیأت علمی به عنوان شخص حقیقی یا تشکل، نهاد، انجمن، کانون، یا یکی از  1
  خص حقوقی دیگر در دانشگاههاي دانشگاه یا هر ش بخش

ـ عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر در مورد دانشجویان و انفصال موقت از خدمت در مورد 2
  اعضاي هیأت علمی 

توانند به عنوان صاحب امتیاز نشریات   پس از یک سال از تاریخ اتمام محرومیت می2 افراد مشمول بند ـ1تبصره 
  . شوند اهی فعالیت کنند و در صورت محکومیت مجدد به طور دائم محروم میدانشگ



 در صورتی که صاحب امتیاز یکی از شرایط فوق را از دست بدهد، ظرف یک ماه پس از ابالغ کمیته ناظر ـ2تبصره 
 صورت امتیاز  ر غیر اینتواند درخواست انتقال امتیاز نشریه را به شخص واجد شرایط دیگر به کمیته ناظر ارسال کند، د می

 هفته از تاریخ وصول درخواست متقاضی، نظر خود را اعالم 2کمیته ناظر موظف است ظرف مدت . شود نشریه لغو می
  . کند

  : شرایط مدیر مسئول به شرح زیر استـ14ماده 
  ـ دانشجو بودن یا عضویت در هیأت علمی یا مدیر یکی از واحدهاي اداري همان دانشگاه 1
دم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر در مورد دانشجویان، انفصال موقت از خدمت در مورد ـ ع 2

اعضاي هیأت علمی و عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر در کمیته تخلفات اداري براي 
  .کارکنان

 یا سه نیم سال متناوب براي دانشجویان در هنگام معرفی به عنوان مدیر سال متوالی ـ عدم سابقه مشروطی براي دو نیم3
  . مسئول

دانشجویان کارشناسی و ). هاي کاردانی و کارشناسی دوره( واحد درسی 28سال تحصیلی و حداقل  ـ گذراندن دو نیم4
  .کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتري از شمول این بند مستثنی هستند

  .  اخالق عدم شهرت به فساد-5
  . شهرت به فساد اخالق صرفاً با اجماع کلیۀ اعضاي کمیته ناظر قابل احراز است ـ 1 تبصره
  .تواند مدیر مسئول نشریه اداره متبوع خود باشد  مدیر واحد اداري فقط میـ2تبصره 
 مسئول نشریات توانند به عنوان مدیر  پس از یک سال از تاریخ اتمام محرومیت می2 افراد مشمول بند ـ 3تبصره 

  . شوند دانشگاهی فعالیت کنند و در صورت محکومیت مجدد این افراد به طور دائم محروم می
 در صورتی که مدیر مسئول یکی از شرایط را از دست بدهد، صاحب امتیاز موظف است ظرف یک ماه مدیر ـ4تبصره 

کمیته ناظر موظف است ظرف . شود نشریه لغو میمسئول جدید را به کمیته ناظر معرفی کند، در غیر این صورت امتیاز 
  .  هفته در این خصوص اعالم نظر کند2مدت 

  .سردبیر نشریه باید کلیه شرایط فوق را دارا باشدـ 5تبصره 
انتشار نخستین شماره نشریه منوط به طی دوره آموزشی و اخذ گواهی پایان دوره توسط صاحب امتیاز، مدیر ـ15ماده 

  .راساس برنامه آموزشی مصوب شوراي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهی استمسئول و سردبیر ب
 هر کمیته ناظر موظف است در هر نیم سال تحصیلی حداقل دو دوره آموزشی براساس برنامه آموزشی مصوب ـ تبصره

  .شوراي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهی آن دستگاه برگزار کند
  .تواند در زمان واحد صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر بیش از یک نشریه باشد کس نمی هیچـ16ماده 
ها ناقص یا متقاضیان امتیاز یا مدیران مسئول نشریات فاقد شرایط مقرر در این  در صورتی که تقاضانامهـ17ماده 

ناد به دالیل و مدارك الزم حداکثر ظرف دستورالعمل باشند کمیته ناظر موظف است مراتب را به صورت مکتوب و با است
  .  روز از تاریخ دریافت و ثبت درخواست به متقاضیان اعالم کند20

درج شناسنامه نشریه شامل زمینه نشر، نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر یا شوراي سردبیري دانشگاه ـ18ماده 
  . شماره نشریه الزامی استصادر کننده مجوز، شماره، تاریخ انتشار و دوره نشر در هر 

باید تقاضاي خود را با ذکر  اي متقاضی توزیع آن در سایر دانشگاهها باشد  چنانچه صاحب امتیاز نشریهـ 19ماده 
کمیته ناظر دانشگاه در صورت موافقت، موظف است ظرف مدت ده روز . محدوده توزیع به کمیته ناظر دانشگاه تسلیم کند



شوراي مرکزي ناظر . را جهت اعالم نظر نهایی به کمیته ناظر دانشگاه مقصد ارسال کنداز تاریخ وصول، درخواست 
  . موظف است پس از اعالم نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعالم نظر کند

ي ناظر اعالم تواند اعتراض خود را به شوراي مرکز  در صورت عدم موافقت کمیته ناظر دانشگاه، متقاضی میـ1تبصره 
  . کند

 نظارت و رسیدگی به تخلفات یا شکایات این نشریات بر عهده کمیته ناظر دانشگاه صادر کننده مجوز ـ2تبصره 
  . است) دانشگاه مبدأ(

هاي صنفی دانشجویی داراي مجوز رسمی که در  هاي دانشگاهی، مجامع فرهنگی و شورا ها و تشکل اتحادیهـ20ماده 
توانند درخواست خود را به شوراي مرکزي دستگاه  فعالیت داشته و متقاضی انتشار نشریه باشند میبیش از یک دانشگاه 
  . گونه نشریات بر عهده شوراي مرکزي ناظر است نظارت و رسیدگی به شکایات و تخلفات این. مربوطه اعالم کنند

  . گونه نشریات تابع این دستورالعمل است ین شرایط ناظر بر صدور مجوز، صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر اـ تبصره
 روز نسبت به 20کمیته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی انتشار نشریه، حداکثر ظرف ـ21ماده 

  .صدور مجوز اقدام کند
ا اعالم  روز نسبت به صدور مجوز ب20در صورتی که کمیته ناظر با صدور مجوز نشریه مخالفت کند یا ظرف ـ22ماده 

تواند اعتراض خود را به صورت مکتوب به شوراي فرهنگی دانشگاه  کتبی دالیل عدم موافقت، اقدام نکند، متقاضی می
  . نظر کند  روز موضوع اعتراض را بررسی و اعالم30شوراي فرهنگی موظف است ظرف . اعالم کند

است و وي موظف است سه نسخه از هر شماره مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه به عهده مدیر مسئول ـ23ماده 
  . را بالفاصله پس از انتشار به دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه تحویل دهد

  . دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشریه را به دبیرخانه شوراي مرکزي ناظر ارسال کندـ تبصره
ر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از اخطار کتبی و مهلت در صورتی که صاحب امتیاز ظرف مدت حداکثـ24ماده 

  .یک ماهه اقدام به انتشار نشریه نکند، مجوز صادره از اعتبار ساقط است
در غیر این صورت پس از سه مرحله متوالی . نشریات موظفند توالی انتشار مندرج در امتیاز خود را رعایت کنندـ 25ماده 

پاسخگویی به کمیته ناظر احضار و در صورت عدم ارائه دالیل قانع کننده، مجوز نشریه عدم انتشار، صاحب امتیاز براي 
  .شود لغو می
تواند درخواست خود را مبنی بر انتقال امتیاز نشریه به دیگري یا تغییر مشخصات ذکر شده  صاحب امتیاز می ـ 26ماده 

به کمیته ناظر ارائه کند و ) ره انتشار و زمینه انتشاراعم از مدیر مسئول، نام نشریه، دو(در فرم درخواست مجوز نشریه 
کمیته ناظر موظف است ظرف یک ماه مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را به صورت مکتوب به صاحب امتیاز اعالم 

  . کند
   

  حقوق نشریات دانشگاهی: بخش سوم
رح در قانون مطبوعات جمهوريـ27ماده  از جمله.  اسالمی ایران برخوردارندنشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مص :  

ـ جستجو، کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه به منظور افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی با رعایت موازین قانونی 1
  .و حفظ مصالح جامعه

برآید یا به اي درصدد اعمال فشار بر نشریات  ـ هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد براي چاپ مطلب یا مقاله2
  .سانسور و کنترل محتواي نشریات مبادرت ورزد



ـ نشریات دانشجویی حق دارند نظرها، انتقادهاي سازنده، پیشنهادها وتوضیحات دانشجویان و مسئوالن دانشگاه را با 3
  .رعایت موازین اسالمی و مصالح دانشگاه و جامعه درج کنند

ادهاي فرهنگی دانشگاه باید در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و معاونت دانشجویی و فرهنگی و سایر نهـ28ماده 
  . امکانات از نشریات دانشگاهی حمایت کنند

ـ فرهنگی دانشگاه ساالنه از محل بودجه فرهنگی مبلغی را براي حمایت و کمک به انتشار   معاونت دانشجوییـ تبصره
  . دهد ط و مطابق ضوابط و مقررات در اختیار آنان قرار میکند و متناسب با شرای بینی می نشریات دانشگاهی پیش

دستگاهها موظفند جشنواره کشوري نشریات دانشجویی را با هماهنگی کلیه دستگاهها و مسئولیت یک ـ29ماده 
  .دستگاه حداقل سالی یکبار برگزار نمایند و نشریات برتر را شناسایی و تشویق کنند

  . ورت مستقل جشنواره هاي منطقه اي یا مشابه آن را برگزار نمایند دستگاه ها میتوانند بصـ1تبصره 
هاي مادي و معنوي  هاي اول، دوم و سوم عالوه بر جوایز جشنواره مشمول حمایت نشریات داراي رتبهـ  2تبصره 

  .دستگاه مربوطه تا جشنواره بعدي خواهند بود
   

  حدود نشریات دانشگاهی: بخش چهارم
گاهی در انتشار مطالب و تصاویر جز در موارد اخالل به مبانی و احکام اسالم و حقوق عمومی و نشریات دانشـ30ماده 

  .  قانون مطبوعات، آزاد هستند6خصوصی مطابق ماده 
اعم از حقیقی یا (اي مطالبی مشتمل بر توهین، افترا، خالف واقع یا انتقاد نسبت به اشخاص  هرگاه نشریهـ31ماده 
ینفع حق دارد پاسخ آن را حداکثر تا دو ماه از تاریخ انتشار به صورت مکتوب براي همان نشریه منتشر کند، ذ) حقوقی

شده را حداکثر یک ماه پس از وصول پاسخ در همان  ارسال کند و نشریه مزبور نیز موظف است توضیح یا پاسخ دریافت
 چاپ برساند، منوط به آنکه جواب از دو صفحه و ستون و با همان حروفی که اصل مطلب منتشر شده است به رایگان به

  . برابر اصل مطلب تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد
 اگر نشریه عالوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددي چاپ کند، در این صورت حق پاسخگویی ـ1تبصره 

 عدم درج است و متن پاسخ باید در یک مجدد براي معترض باقی است، بدیهی است درج قسمتی از پاسخ، در حکم
  .شماره و به طور کامل درج شود

تواند به کمیته ناظر شکایت کند و کمیته ناظر در صورت   در صورتی که نشریه پاسخ را منتشر نکند ذینفع میـ2تبصره 
 کمیته ناظر، نشریه را محق شناختن شاکی، جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار خواهد کرد و اگر این اخطار مؤثر واقع نشود،

  . کند  محکوم می40 ماده 6 تا 4به یکی از تنبیهات بندهاي 
هاي آن نافی حق ذینفع در خصوص پیگیري شکایت از طریق کمیته ناظر یا مراجع  مفاد این ماده و تبصرهـ 3تبصره 

  . صالح نخواهد بود ذي
شار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، در صورت شکایت شاکی خصوصی از یک نشریه مبنی بر انتـ 32ماده 

آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص، تهدید و هتک شرف یا حیثیت یا افشاي  هاي توهین فحش و الفاظ رکیک یا نسبت
  . گردد  محکوم می40 ماده 9 تا 5اسرار شخصی، نشریه به یکی از تنبیهات بندهاي 

 قانون مطبوعات 27 و 26، 25، 24ه ناظر مرتکب تخلفات مواد نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیص کمیتـ33ماده 
  . شوند  محکوم می40 ماده 13 تا 10شوند، به یکی از تنبیهات بندهاي 



 5ها، تصاویر و مطالب خالف عفت عمومی، کمیته ناظر، نشریه را به یکی از بندهاي  در صورت انتشار عکسـ34ماده 
 13 تا 10 تکرار جرم پس از محکومیت اولیه، نشریه به یکی از تنبیهات بندهاي کند و در صورت  محکوم می40 ماده 9تا 

  .شود این ماده محکوم می
 قانون مطبوعات شوند به 29نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب تخلفات موضوع ماده ـ 35ماده 

  . شوند  محکوم می40 ماده 9 و 8یکی از تنبیهات بندهاي 
اي مطالب و تصاویري مانند توهین، تهمت، فحش، الفاظ رکیک، تحقیر، تهدید، هتک حرمت یا  هرگاه نشریهـ36ماده 

تواند از ادامه  در این صورت رئیس کمیته ناظر می. گردد حیثیت و نظایر آن منتشر نماید، تخلف عمومی محسوب می
کمیته ناظر موظف است موضوع را .  ارجاع دهدفعالیت نشریه جلوگیري نماید و موضوع را جهت بررسی به کمیته ناظر

  . شود  محکوم می40 ماده 9 تا 5خارج از نوبت بررسی و در صورت احراز تخلف، متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 
  . روز بیشتر شود10اي که از ادامه انتشار آن جلوگیري شده است نباید از   مدت رسیدگی به پرونده نشریه:تبصره

 این دستورالعمل براي بار اول نشریه به یکی از 24 و 19، 17 یا مواد 1 ماده 5صورت تخلف از تبصره در ـ37ماده 
  .شود  محکوم می40 ماده 7 تا 4 و در صورت تکرار به یکی از تنبیهات بندهاي 3 تا 1تنبیهات بندهاي 

یف شده و انتشاردهنده به مدت یک بدون اخذ مجوز از کمیته ناظر منتشر شود توق» اي نشریه«در صورتی که ـ38ماده 
تواند صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر نشریه جدیدي باشد و در صورت تکرار اگر متخلف شخص حقیقی و  سال نمی

دانشجو باشد تا پایان مقطع تحصیلی و در صورتی که متخلف شخص حقوقی یا عضو هیأت علمی باشد تا سه سال حق 
  . اي را نخواهد داشت یچ نشریهانتشار و شرکت در انتشار ه

در مواردي که تخلف ارتکابی نشریه براساس قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شود بنا به تشخیص کمیته ـ39ماده 
  . شود گیري مقتضی به کمیته انضباطی معرفی می ناظر مدیر مسئول نشریه جهت تصمیم

   
   

  تنبیهات: بخش پنجم
  :شرح زیر استموارد تنبیهی متخلفان به ـ40ماده 

  ـ احضار به کمیته ناظر و تذکر شفاهی1
  ـ تذکر کتبی2
  ـ اخطار کتبی3
  ـ محرومیت موقت نشریه از تسهیالت دانشگاهی تا شش ماه4
   ماه6ـ محرومیت موقت مدیر مسئول از تصدي این سمت تا 5
   ماه تا یک سال6ـ محرومیت موقت مدیر مسئول از تصدي این سمت از 6
   ماه3نشریه تا ـ توقیف موقت 7
   ماه6ـ توقیف موقت نشریه از سه ماه تا 8
   ماه تا یک سال6ـ توقیف موقت نشریه از 9

  ـ توقیف موقت نشریه از یک تا دو سال10
  ـ منع دائم انتشار نشریه11
  ـ منع دائم انتشار نشریه و محرومیت مدیر مسئول از تصدي این سمت تا یک سال12
   محرومیت مدیر مسئول از تصدي این سمت تا پایان مقطع تحصیلیـ منع دائم انتشار نشریه و13



   
  رسیدگی به تخلفات و شکایات: بخش ششم

روز از تاریخ دریافت و ثبت آن در  15کمیته ناظر موظف است به شکایات مکتوب حداکثر ظرف مدت ـ41 ماده
   .دبیرخانه، رسیدگی کرده و رأي خود را صادر کند

اي را که تخلف کرده یا از آن شکایت شده است به صورت کتبی و با ذکر  یر مسئول نشریهکمیته ناظر، مدـ42ماده 
کند و در صورت  اي از تاریخ ابالغ جهت اداي توضیحات دعوت می دقیق موارد تخلف یا شکایت و با ارائه مهلت یک هفته

 . مقتضی را در مورد نشریه صادر کندتواند حکم  عدم حضور غیرموجه وي یا عدم ارائه توضیحات کتبی، کمیته ناظر می
 صادر و آن را به صورت 39 تا 30کمیته ناظر باید آراي خود را با ذکر موارد تخلف یا شکایت مستند به مواد ـ43ماده 

  . کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور به مدیر مسئول و شاکی خصوصی نشریه ابالغ کند
روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر در شوراي فرهنگی  20آراي صادره، ظرف مدت ـ44ماده 

  . شود در صورت عدم اعتراض در مهلت تعیین شده، حکم، قطعی محسوب می. دانشگاه است
  .االجرا هستند اند الزم احکام صادره از سوي کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی تا زمانی که نقض نشدهـ  45ماده 
راي فرهنگی دانشگاه موظف است رأي خود را در مورد اعتراضات مکتوب واصله حداکثر ظرف مدت یک شوـ46ماده 

  . ماه از تاریخ دریافت اعتراض توسط دبیرخانه، به صورت مکتوب به معترض و کمیته ناظر دانشگاه ابالغ کند
. ض به شوراي مرکزي ناظر است روز از تاریخ ابالغ، قابل اعترا20تصمیم شوراي فرهنگی دانشگاه ظرف ـ47ماده 

آراي شوراي . شوراي مرکزي ناظر موظف است ظرف دو ماه از تاریخ دریافت اعتراض رأي خود را صادر و آن را ابالغ کند
  . االجرا است مرکزي ناظر، قطعی و الزم

   
   

  نحوه ابالغ، اجرا و تفسیر این دستورالعمل: بخش هفتم
انشگاهی، نظارت بر آنها، رسیدگی به تخلفات و شکایات تنها براساس نحوه صدور مجوز نشریات دـ 48ماده 

نامه  تعیین و تصویب هرگونه شرایط و مقررات مغایر یا محدود کننده عالوه بر مفاد این آئین. دستورالعمل حاضر خواهد بود
  . نظیر صدور مجوزهاي مشروط یا موقت ممنوع است

یابند مدت هشت ماه از تاریخ ابالغ   از تصویب این دستورالعمل انتشار میبه کلیه نشریات دانشگاهی که قبلـ49ماده 
  . شود تا خود را با ضوابط و مقررات این دستورالعمل منطبق کنند این دستورالعمل فرصت داده می

  .در صورت عدم انطباق در مهلت مقرر مجوز نشریه با صالحدید کمیته ناظر لغو خواهد شدـ  تبصره
به تصویب شوراهاي ......................  تبصره در تاریخ 44 ماده و 50رالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی در  دستوـ50ماده 

  . مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهی رسید
 شوراي عالی انقالب 26/3/1383 مورخ 540 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، مصوبه جلسه شماره 5طبق ماده 

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و   ه مصوبه شوراهاي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارتخانهفرهنگی، و بنا ب
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی دستورالعمل اجرایی این ضوابط جهت اجرا به دانشگاهها و 

  . گردد هاي آموزشی و پژوهشی ابالغ می مؤسسه
1386 آذر 20شنبه،  سه   


